
Měsíc listopad je dušičkovým časem. Oblibu hlavně u dětí získává v našich končinách i halloween 
se svými dýněmi. Konec listopadu je již ve znamení adventu a blížících se Vánoc. Jaké akce se ko-
nají ve Vaší blízkosti se dozvíte na webových stránkách MAS Železnohorský region. 
www.zeleznohorsky-region.cz 

Listopad

STRAŠIDLA NA CHOLTICKÉM ZÁMKU
A NA SVOJŠICKÉ TVRZI

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
Advent začíná první nedělí ad-

ventní, tedy nedělí mezi 27. listo-
padem a 3. prosincem. Tradičním 
symbolem adventu je od 19. století 
adventní věnec, který má v různých 

oblastech různou podobu, v České 
republice nejčastěji se čtyřmi svíč-
kami, z nichž tři jsou fialové (modré)  
a jedna růžová. Fialová (modrá) bar-
va symbolizuje pokání, ztišení a če-

kání. Dříve byly věnce zavěšovány 
na stuhách, v poslední době jsou 
především kladeny na stůl. 

Než zapálíte na svém advent-
ním věnci první svíčku, můžete se  
v sobotu 26. listopadu 2017 po ob-
cích regionu zúčastnit slavnostních 
rozsvícení vánočních stromů. Naše 
pozvánka je na náměstí do Přelou-
če, kde rozsvítí svůj strom už 17.00. 
Program bude pokračovat předsta-
vením Tradiční české Vánoce – dvě 
hodiny zábavy, soutěží a nočního 
zpívání.  

Město Třemošnice vás zve na 
tradiční zahájení adventu. Čeká nás 
vernisáž vánoční výstavy v galerii 
od 15 hodin, na náměstí jarmark, 
kulturní program i Mikuláš a čert  
a v 17.30 slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu. 

Vánoční naladění, zklidnění a ra- 
dostné očekávání Vám přeje tým 
MAS Železnohorský region. 

Máte pro strach uděláno? Bojíte se rádi? Za strašidly na choltický zámek 
můžete přijít 4. listopadu 2017. Od 16.00 do 20.00 potkáte strašidla z na-
šich pohádek a lesů. Lesní žínky, Prašivky, Pavoučnice, Pána lesů, Jižibabu, 
loupežníky, ale také například Sněhurku a trpaslíky a mnoho dalšího. Mimo-
chodem, po několika letech se nám vrátilo do jeskyně peklo!!!  Přijďte, určitě 
budete nadšení vy i vaše děti. 

Obec Svojšice a Sport klub Svojšice zvou nejen všechny nebojácné děti 
v sobotu 11. listopadu 2017 na stezku odvahy zakončenou na strašidel-
né tvrzi. Čekají na vás strašidla, rytíři, pohádkové bytosti, ohňostroj, svě-
telné efekty, ohnivá show, lukostřelba, malování na obličej, jízda na koni  
a jiné... Začátek programu pro rodiče s dětmi je v 16.00 ve venkovním amfi-
teátru areálu Svojšice. Start stezky je po setmění. Jen pro silné povahy bude 
setkání s opravdovým katem zvaným Pawouk.


